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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZG/18/089 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/050 VAN 3 APRIL 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN ONDERZOEKEN AAN DE 

INSPECTIEDIENSTEN VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) EN HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

(RSVZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV); 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 04/44 van 7 december 2004 werden de inspectiediensten van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg door het sectoraal comité gemachtigd om het kadaster van 

onderzoeken te raadplegen, teneinde na te gaan of er al dan niet al onderzoeken zijn 

uitgevoerd met betrekking tot een bepaalde werkgever. De inspectiediensten kunnen elk 

afzonderlijk algemene informatie op werkgeversniveau over de gevoerde onderzoeken 

invoeren en op uniforme wijze ter beschikking stellen van de andere inspectiediensten. 

Zij kunnen voor een bepaalde werkgever de historiek van de onderzoeken nagaan, met 

inbegrip van de resultaten, op basis van algemene codes. Door het kadaster van 

onderzoeken, inmiddels geïntegreerd in de webtoepassing DOLSIS, kan worden 

voorkomen dat verschillende inspectiediensten gelijktijdig onderzoeken over eenzelfde 

werkgever verrichten en kan hun werkwijze verder worden geharmoniseerd. 
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2. De aanvraag beoogt de uitbreiding van het voormelde project tot het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en tot het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

 

3. De sociaal inspecteurs en sociaal controleurs van de Directie Eerlijke Concurrentie van 

het RSVZ kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken aan de hand van de 

webtoepassing DOLSIS. Zij werden daartoe gemachtigd bij beraadslaging nr. 13/20 van 

5 maart 2013 van het sectoraal comité. Voor het verwezenlijken van hun taken willen ze 

echter bijkomend toegang tot het kadaster van onderzoeken, zowel om input te leveren 

als om output te ontvangen. 

 

4. De sociaal inspecteurs en sociaal controleurs van de Dienst voor Administratieve 

Controle van het RIZIV hebben momenteel door middel van de webtoepassing DOLSIS 

toegang tot bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, volgens 

beraadslaging nr. 12/50 van 3 juli 2012, gewijzigd op 2 februari 2016, maar zij hebben 

vooralsnog geen toegang tot het kadaster van onderzoeken, noch om het te voeden, noch 

om het te raadplegen. 

 

5. De beide openbare instellingen van sociale zekerheid verzoeken het sectoraal comité 

dienovereenkomstig om de bevoegde medewerkers in staat te stellen om de volgende 

gegevens toe te voegen (voor de realisatie van de opdrachten van de andere gemachtigde 

gebruikers) of te raadplegen (voor de realisatie van de eigen opdrachten) in het kadaster 

van onderzoeken. 

 

- het referentienummer van het onderzoek; 

- de betrokken inspectiedienst; 

- de reden van het onderzoek; 

- de instantie die om het onderzoek heeft verzocht; 

- de datum van opening van het onderzoek; 

- de datum van sluiting van het onderzoek; 

- de naam en voornaam van de betrokken inspecteur; 

- de contactgegevens van de betrokken inspecteur; 

- het betrokken gewestelijk kantoor; 

- de contactgegevens van het betrokken gewestelijk kantoor; 

- de benaming en het adres van de onderzochte werkgever (rechtspersoon); 

- de naam en voornaam van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 

- het INSZ van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 

- de geboortedatum van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 

- het geslacht van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 

- de nationaliteit van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 

- de regelgeving waarop het onderzoek gegrond is; 

- het resultaat van het onderzoek. 

 

6. Het RSVZ zal enkel gegevens aanbieden over onderzoeken inzake schijnzelfstandigheid 

of sociale dumping. Het RIZIV zal enkel gegevens aanbieden over onderzoeken inzake 

de DIMONA-aangifte of het inlichtingenblad uitkeringen bestemd voor het ziekenfonds. 
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B. BEHANDELING 
 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die een principiële machtiging van de 

afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid vergt, overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

8. De mededeling van persoonsgegevens beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk de 

uitvoering van de controletaken van het RSVZ en het RIZIV. Het sectoraal comité heeft 

dat reeds eerder vastgesteld, respectievelijk bij beraadslaging nr. 13/20 van 5 maart 2013 

en bij beraadslaging nr. 12/50 van 3 juli 2012, gewijzigd op 2 februari 2016. De mee te 

delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Het sectoraal comité verwijst dienaangaande naar de 

argumentatie vermeld in beraadslaging nr. nr. 04/44 van 7 december 2004. 

 

9. De verwerking moet geschieden volgens de bepalingen van de hogervermelde 

beraadslagingen waarbij het RSVZ en het RIZIV door het sectoraal comité werden 

gemachtigd om gebruik te maken van de webtoepassing DOLSIS, dus onder meer met 

naleving van de veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 

2012. De medewerkers dienen te worden beschouwd als gebruikers van het eerste type 

(inspectiediensten). De mededeling aan het RSVZ en het RIZIV zal geschieden zonder 

de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zoals ook reeds het 

geval is voor de mededeling aan de andere gebruikers van het kadaster van onderzoeken, 

op de wijze vastgesteld in beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 met betrekking tot 

de raadpleging van gegevensbanken door sociale inspectiediensten. 

 

10. De betrokken partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 

houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 

hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De verwerking van de 

persoonsgegevens moet voorts geschieden conform de minimale veiligheidsnormen die 

werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en werden goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Directie Eerlijke Concurrentie van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ) en de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) om de hogervermelde persoonsgegevens op de 

hogervermelde wijze te verwerken, voor de realisatie van hun respectieve controletaken. 

 

Zij moeten daarbij rekening houden met de bepalingen van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 

2012 (DOLSIS) en de voormelde beraadslagingen van het sectoraal comité. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


